Start
Hva er ColumbiWeb?

ColumbiWeb er et komplett publiseringsverktøy for bedriftens websider. ColumbiWeb består av en grunnmodul pluss
tilleggsmoduler for mer spesielle behov.
Vi har fokusert på å lage ColumbiWeb så
brukervennlig som mulig. Det betyr at du
ikke trenger spesiell IT-kompetanse for å
administrere websidene dine.

Hjelpevideoer

Du får grunnleggende opplæring fra oss i
starten. Hvis du senere trenger repetisjon
av fremgangsmåten finner du gode
hjelpevideoer i systemet.

ColumbiWeb Start med veiviser

ColumbiWeb Start leveres med en trinnvis
veiviser, som hjelper deg til å legge ut
artikler, filer og bilder på websidene dine.
Veiviseren er enkel å forstå. Du kan senere
hente opp igjen det du har publisert, og
endre ved behov.

RSS-feed for nyheter mv. er standard
aktivert og tilgjengelig i ColumbiWeb.

Hjelp til synlighet og markedsføring
Synlighet på web og hva som er viktig
for at potensielle kunder skal finne deg,
er sentrale spørsmål ved oppbygging
av hjemmesidene dine. Vi har erfarne
konsulenter som kan hjelpe deg med
søkemotoroptimalisering. Vi kan også
bistå med å bygge opp ryddige menyer
og strukturer, slik at dine kunder enkelt
finner det de leter etter på websidene
dine.

Start eller Proff-versjon?

ColumbiWeb grunnmodul leveres
i to utgaver, ColumbiWeb Start og
ColumbiWeb Proff. ColumbiWeb Start er
den enkleste versjonen. Her bygger våre
konsulenter opp en struktur av sider,
menyer og emner etter ditt behov. Etterpå
kan du publisere artikler, filer og bilder
inn i denne strukturen. Det er enkelt
å oppgradere fra Start til Proff, hvis du
senere trenger det. ColumbiWeb Proff gir
mer avansert funksjonalitet, og passer
for dem som selv ønsker å bygge opp et
fritt antall sider og menyer, uavhengig av
konsulent. Du må ha Proff hvis du trenger
noen av tilleggsmodulene i ColumbiWeb.

RSS-feed

Utseende og design på websidene
ColumbiWeb kan tilpasses et design du
har fra før, eller du kan velge mellom
ferdige maler fra oss. Våre ferdige maler
kan endres i forhold til farger, slik at de
passer til logoen din. Ønsker du å utvikle
et helt nytt design, kan vi bistå med det.

Hvilke typer filer kan publiseres?

I ColumbiWeb kan du gjenbruke filer
og bilder du har fra før. Du henter disse
enkelt fra egen PC, og legger dem ut på
websidene dine. Bilder kan beskjæres
og justeres i størrelse. Du kan publisere
filer laget i Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) og Open Office direkte på
websiden. Disse konverteres automatisk
til HTML-format. Du kan også publisere
andre filtyper for nedlasting på web.

Installasjon og drift av ColumbiWeb

ColumbiWeb driftes av Daldata. Det
betyr at websidene dine ligger på
servere hos oss, mens du administrerer
dem fra veiviseren du laster ned på
din egen PC ved første gangs oppstart.
Senere oppdatering av programvaren
skjer automatisk. Vi sørger for backup,
sikkerhet og kryptering, slik at websidene
dine er godt beskyttet.

ColumbiWeb videreutvikles stadig
ColumbiWeb oppdateres jevnlig med
nye funksjoner og moduler. Dette gir
deg trygghet for at du har en kraftig og
fremtidsrettet løsning til enhver tid.

Vil du vite mer?

På www.daldata.no kan du se nærmere
på ColumbiWeb og bestille visning av
produktet. Her ser du også hva vi ellers
kan tilby deg.

Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. Vi er en solid samarbeidspartner
med høy kunnskap og lang erfaring. Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

www.daldata.no - daldata@daldata.no. Tlf. sentralbord 62 48 26 00

